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RINGKASAN
EKSEKUTIF
Persoalan penanganan terorisme yang kompleks dipengaruhi oleh sejumlah
faktor, seperti tantangan jaringan teroris yang dinamis, faktor geografis
yang menyulitkan, dan keterbatasan undang-undang yang menjadi landasan
strategis negara dan justifikasi aparat penegak hukum.
Saat ini, pemerintah dan banyak kalangan menilai
bahwa peraturan perundang-undangan untuk
menangani terorisme tidak lagi memadai dan
perlu dilakukan perbaikan. Oleh karena itu, sejak
awal tahun 2016 Pemerimntah mulai mengajukan
revisi atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
Selama proses perumusan revisi undang-undang
tersebut, beragam sorotan dan problem muncul
baik itu di dalam ruang sidang Panitia Kerja DPR
RI maupun di tengah masyarakat. Salah satu isu
penting yang mengemuka dalam proses revisi
undang-undang tersebut adalah bagaimana
upaya penanganan dan pemberantasan terorisme
dapat berjalan tanpa mengurangi atau melanggar
prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui
oleh negara maupun secara global.
Jika dilihat lebih cermat bagian, pasal, dan ayat
yang tertuang dalam revisi undang-undang ter sebut, terdapat ancaman serius bagi hak-hak
asasi manusia, khususnya hak-hak tersangka dan
hak atas proses peradilan yang jujur, yakni terkait
persoalan: penangkapan, penahanan, pidana -
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mati, penyadapan, dan pencabutan kewarganegaraan. Upaya revisi atau perbaikan terhadap
ketentuan-ketentuan tersebut patut diperhatikan agar RUU yang bertujuan untuk memperkuat ketahanan negara dan masyarakat dalam
menghadapi ancaman terorisme maupun
bentuk ektremisme berbasis kekerasan lainnya
tidak menjadi kontra-produktif.
Untuk mencegah munculnya potensi pelanggaran HAM dalam kandungan RUU ini, penulis
secara khusus merekomendasikan ketentuanketentuan dalam RUU untuk dihapus, seperti
perihal pencabutan kewarganegaraan pada
pasal 12B Ayat 6, dan ketentuan mengenai
ancaman pidana mati dalam pasal 6 dan 14.
Di samping itu, beberapa ketentuan juga harus
diperbaiki, seperti terkait pasal 31 mengenai
pelaksanaan intersepsi atau penyadapan.
Berdasarkan pasal 31 tersebut, penyadapan
wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan
kepada atasan penyidik dan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
Selain itu, pasal 28 dalam RUU tentang waktu/
masa penangkapan juga harus diperbaiki.
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Penulis mengusulkan jangka waktu atau masa
penangkapan hanya selama 3 X 24 jam. Untuk
pasal 25 tentang waktu/masa penahanan,
penulis merekomendasikan:

Sementara itu, dalam hal pelaku, pelaku kekerasan
juga mulai bermunculan dari kelompok atau
jaringan yang baru, dan bahkan kerap bertindak
secara mandiri (lone-wolf).

Pertama, untuk kepentingan penyidikan,
penyidik berwenang melakukan penahanan ter
hadap tersangka dalam waktu paling lama 10
(sepuluh) hari.
Kedua, jangka waktu penahanan sebagaimana
dimaksud usulan sebelumnya dapat diperpanjang
oleh penuntut umum dalam waktu paling lama
20 (dua puluh) hari.

Merespon tantangan yang semakin berkembang
tersebut, sejak awal tahun 2016 Pemerintah
mulai mengajukan revisi atas Undang-Undang
No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1
Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme. Seiring dengan proses pembahasan revisi undang-undang tersebut, muncul
isu utama yang krusial yang sekaligus jug per masalahan utama yang diangkat dalam policy
paper ini, yakni bagaimana upaya penanganan
dan pemberantasan terorisme dapat berjalan
secara efektif tanpa mengurangi atau melanggar
prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Ketiga, untuk kepentingan penuntutan, penahanan yang diberikan oleh penuntut umum berlaku
paling lama 60 (enam puluh) hari.
Keempat, jangka waktu penahanan untuk ke pentingan penuntutan sebelumya dapat diper panjang oleh hakim pengadilan negeri dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

PERMASALAHAN
Gambaran umum mengenai ancaman ekstrimisme dan terorisme di Indonesia mengalami
perubahan dalam satu dekade terakhir.
Perubahan tersebut dapat dilihat dari kemunculan
pola baru dalam penyebaran paham ekstrim serta
ragam serangan terorisme. Penyebaran paham
ekstrimisme berbasis kekerasan telah menyasar
hampir seluruh elemen masyarakat, termasuk
kalangan muda bahkan anak-anak. Di samping
itu, pola serangan terorisme juga lebih sporadis
tidak hanya menyasar kepada objek/subjek yang
berkaitan dengan kepentingan Amerika melain kan juga kepada negara-negara yang dianggap
menjadi sekutunya.

“Bagaimana upaya
penanganan dan
pemberantasan terorisme
dapat berjalan secara efektif
tanpa mengurangi atau
melanggar prinsip-prinsip
hak asasi manusia.”.
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PEMBAHASAN
Upaya untuk mengedepankan dan memberikan
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang
memadai dalam penanganan terorisme masih
menjadi persoalan atau catatan serius dalam
revisi UU Terorisme. Salah satu persoalan adalah
terkait aturan penangkapan yang tertuang dalam
pasal 28 di RUU Terorisme. Pasal tersebut mem
berikan waktu paling lama 30 hari untuk aparat
melakukan penangkapan. Dalam perkembangan
persidangan Panja RUU, pemerintah dan DPR
sepakat dengan waktu/masa penangkapan 14
hari dan dapat ditambah 7 hari lagi dengan men
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gajukan kepada pengadilan. Jika dibandingkan
dengan pasal 28 UU No.15 Tahun 2003 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, waktu
yang diberikan untuk masa penangkapan lebih
singkat, yakni 7 X 24 jam.
Argumentasi yang dibangun pemerintah dalam
Naskah Akademik RUU terkait penambahan
waktu/masa penangkapan tersebut adalah agar
para penyidik dapat mengungkap jaringan pelaku
/teroris dalam skala yang luas baik nasional,
2
regional, maupun internasional. Tak hanya itu,
upaya penangkapan terduga pelaku terorisme
kerap kali mengalami kerumitan tersendiri,
seperti lokasi penangkapan yang jauh dari
fasilitas transportasi, mengurai aktor-aktor dalam
jaringan, dan pengakuan dari terduga pelaku
yang membutuhkan waktu. Hal-hal tersebut
yang menjadi dasar penguat dibutuhkannya
waktu lebih lama dalam proses penangkapan di
bandingkan dengan aturan waktu penangkapan
di undang-undang sebelumnya.
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Namun demikian, upaya penambahan waktu
penangkapan bertentangan baik dengan aturan
internasional maupun dengan produk hukum
nasional lainnya. Kovenan Internasional Hakhak Sipil dan Politik mengatur bahwa tersangka
yang ditangkap harus sesegera mungkin
(promptly) diajukan kedepan hakim untuk diuji
keabsahan penangkapannya. Pasal 9 Kovenan
Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang
telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 12
Tahun 2005, mengatur bahwa seseorang hanya
dapat ditangkap dan ditahan maksimum 48 jam.
Selain itu pula, prinsip 15 Body of Principles for
the Protection of All Person under Any Form of
Detention or Imprisonment menyatakan bahwa:
meskipun terdapat pengecualian yang termuat
dalam Prinsip 16 alinea 4 (dari prinsip-prinisip
mengenai penahanan yang berkaitan dengan penundaan pemberitahuan kepada anggota keluarga
apabila kepentingan yang wajar dari penyelidikan
mengharuskan penundaan tersebut) dan Prinsip
18 alinea 3 (yang menetapkan bahwa akses dari
orang tahanan kepada bantuan hukum hanya
dapat ditunda dalam keadaan keadaan tertentu
yang dapat diterima) komunikasi tahanan dengan
dunia luar, khususnya dengan keluarga atau kuasa
hukumnya, tidak boleh ditunda lebih dari beberapa
hari. Sementara itu, dalam KUHAP pasal 19,
penangkapan dapat dilakukan untuk waktu paling
lama 1 (satu) hari/1 x 24 jam dan usulan revisi
KUHAP megenai aturan waktu penangkapan juga
maksimal 3x24 jam untuk wilayah-wilayah ter tentu dengan akses geografis yang sulit.
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Terdapat beberapa ancaman bagi prinsip-prinsip
hak asasi manusia dengan usulan masa penangkapan yang cukup lama, yakni: Pertama, potensi
praktek penyiksaan bahkan penghilangan paksa
dapat terjadi dengan durasi waktu penangkapan
yang lama. Kedua, potensi terhadap hilangnya
akses terduga pelaku teror terhadap dunia luar,
seperti komunikasi dengan keluarga dan bantuan
hukum. Ketiga, potensi adanya penangkapanpenangkapan rahasia yang tidak diketahui oleh
keluarga terduga pelaku maupun publik secara
luas. Keempat, potensi terhadap wajah aparat
kepolisian yang seakan tidak profesional dengan
durasi waktu penangkapan yang lama. Padahal,
proses-proses penangkapan atau penyidikan
yang modern lebih mengedepankan informasi
intelejen yang akurat.
Melihat kondisi penanganan terduga pelaku
terorisme yang kompleks dan pentingnya prosesproses tersebut tidak mengancam hak asasi
manusia, penulis dalam policy paper ini meng usulkan waktu/masa penangkapan 3 X 24 jam
yang mana sesuai dengan usulan yang ada dalam
Daftar Inventaris Masalah yang diinisasi CSAVE
sebagai masyarakat sipil yang mempunyai fokus
pada upaya kontra-terorisme.
Persoalan lain yang terkait dengan penangkapan
yang mengancam prinsip hak asasi manusia
adalah terkait penahanan. Dalam RUU ini (pasal
25) waktu/masa penahanan mulai dari penyidikan
hingga penuntutan mengalami peningkatan
dibandingkan aturan dalam UU sebelumnya,
yakni dari 6 bulan menjadi 510 hari. Dari hasil
persidangan Panja RUU Juli 2017 diketahui bahwa
pemerintah dan DPR sepakat waktu/masa 120
hari untuk penyidikan dan dapat ditambah 80
hari dengan izin kejaksaan dan ketua pengadilan,

Sedangkan 90 hari waktu/masa penahanan di
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tingkat penuntutan. Jika diakumulasi jumlah hari
penahanan yang telah disepakati, durasi tersebut
masih sangat lama jika dibandingkan UU sebelum
nya dan juga ketentuan KUHAP yang ada.
Pemerintah lewat RUU ini berargumentasi bahwa
dengan waktu yang lebih lama dibutuhkan untuk
dapat mengungkap akar kasus terorisme yang
4
sedang ditangani. Selama ini proses-proses penyidikan kasus terorisme kerap terkendala waktu
sehingga tidak dapat menyentuk akar persoalan
dan jaringan. Dengan upaya memperpanjang
waktu/masa penahanan tersebut, RUU ini sangat
bertolak belakang dengan semangat yang tertuang dalam KUHAP. Jika berlandaskan pada
KUHAP, tersangka atau pelaku kejahatan harus
segera diperhadapkan pada persidangan dan
diproses hukum.
Namun demikian, lamanya waktu/masa
penahanan bertentangan dengan adanya batas
waktu yang wajar dalam menggunakan kebijakan
penahanan pra-persidangan (limits on the use
pre trial detention). Hal tersebut menjadi krusial
karena berhubungan erat dengan perampasan
kebebasan sipil seseorang dan jaminan hak atas
privasi seseorang. Masalah batas waktu/durasi
yang wajar ini merupakan aspek penting per lindungan terhadap individu dalam penggunaan
sarana penahanan pra-persidangan. Norma hak
asasi manusia internasional dalam Kovenan Hak
Sipil dan Politik, dan Instrumen Regional seperti,
Konvensi Amerika dan Konvensi Eropa tentang
Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap
orang yang ditangkap atau ditahan berhak untuk
diajukan dalam persidangan dengan waktu yang
wajar.
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Di samping itu, Komite Hak Asasi Manusia me nafsirkan bahwa penahanan pra-persidangan
harus sesingkat mungkin. Dalam salah satu
komentar umum terhadap pelaksanaan
penahanan pra-persidangan di Yaman, Komite
menyatakan bahwa waktu 6 bulan (180 hari)
terlalu lama bagi seseorang untuk dihadapakan
pada tahap persidangan. Kovenan Hak Sipil dan
Politik serta Body Principles menjamin hak
tersangka/terdakwa untuk diadili dalam waktu
yang wajar atau dibebaskan. Berdasarkan ketentuan tersebut negara seharusnya bertanggung
jawab untuk memperhatikan bahwa seluruh
proses persidangan agar diselesaikan tanpa
penundaan. Komite HAM menegaskan bahwa
negara tidak dapat menghindar dari tanggung
jawab atas penundaan proses dengan mengatakan
bahwa sebelum mengadili seharusnya tersangka
menuntut haknya untuk segera disidangkan.
Untuk meninjau peraturan sebuah negara,
Komite HAM menyebutkan bahwa batas waktu
enam bulan untuk penahanan pra-persidangan
adalah terlalu panjang untuk dapat sesuai dengan
ketentuan Pasal 9 ayat (3) Kovenan Internasional
Hak-Hak Sipil dan Politik.
Guna menghindari upaya penanganan terorisme
dalam konteks penahanan yang sangat eksesif,
maka penulis dalam kertas kebijakan ini mengusulkan lama/waktu penahanan yang dianggap
tepat sesuai dengan kerangka hukum nasional
maupun perjanjian internasional yang baku.
Pertama, untuk kepentingan penyidikan, penyidik
berwenang melakukan penahanan terhadap
tersangka dalam waktu paling lama 10 hari;
Kedua, jangka waktu penahanan sebagaimana
dimaksud usulan sebelumnya dapat diperpanjang
oleh penuntut umum dalam waktu paling lama
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20 (dua puluh) hari; Ketiga, untuk kepentingan
penuntutan, penahanan yang diberikan oleh
penuntut umum berlaku paling lama 60 (enam
puluh) hari; Keempat, jangka waktu penahanan
untuk kepentingan penuntutan sebelumya dapat
diperpanjang oleh hakim pengadilan negeri
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
Persoalan krusial lain dalam RUU ini adalah tetap
adanya ancaman pidana mati. Pemerintah
melalui RUU ini memperlihatkan kebijakan keras
terhadap aktor-aktor terorisme. Ketentuan pidana
mati terdapat Pada pasal 6 dan 14. Secara khusus
pada pasal 14 ini menunjukan sasaran ancaman
pidana mati terhadap orang-orang yang menjadi
motor atau penggerak aksi-aksi terorisme.
Usulan penulis dalam kertas kebijakan ini adalah
menghapus seluruh ancaman pidana mati yang
ada di dalam RUU ini. Hal ini dikarenakan beberapa hal, yakni: Pertama bertentangan dengan
konstitusi dan hukum internasional HAM.
Sejumlah ketentuan perundang-undangan
nasional, khususnya UUD 1945, serta UU UU No.
39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan
bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia
yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan
Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR)
melalui UU No. 12/2005, yang dalam Pasal 6
ayat (1) menegaskan hak hidup adalah suatu hak
yang melekat kepada setiap individu, tanpa
memandang perbedaan status kewarganegaraan
Kedua, hukuman mati salah satu bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi.
Hukum internasional HAM menegaskan bahwa
praktik eksekusi hukuman mati merupakan suatu
tindakan penghukuman yang kejam, tidak
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tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan
martabat seseorang. Oleh karenanya, selain bertentangan dengan UUD 1945, UU HAM dan
Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik
(ICCPR), praktik eksekusi hukuman mati juga
bertentangan dengan Kovensi Menentang
Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi Indonesia
dalam hukum nasionalnya melalui UU No. 5/1998.
Ketiga, rapuhnya sistem peradilan pidana,
sehingga sangat terbuka peluang kesalahan
penghukuman. Dalam banyak kasus, kesalahan
penghukuman (wrongful conviction) menjadi
sesuatu yang seringkali tak terhindarkan dalam
praktik hukum pidana, akibat proses yang tidak
fair trial. Padahal dalam praktik hukuman mati,
kesalahan penghukuman tidak mungkin lagi
dapat dikoreksi (irreversible).
Keempat, efek jera yang ditimbulkan hukuman
mati hanya mitos belaka.Menurut pandangan
konvensional, hukuman mati dianggap perlu
untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan
kejahatan. Sebaliknya, survey komprehensif yang
dilakukan oleh PBB, pada 1988 dan 1996,
menemukan fakta tiadanya bukti ilmiah yang
menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati
memiliki efek jera yang lebih besar daripada
hukuman penjara seumur hidup.
Kelima, penderitaan mendalam yang dialami
keluarga korban akibat eksekusi. Penderitaan
yang dialami dalam pemberian hukuman mati
tidak hanya dialami korban atau orang yang
dieksekusi semata (terpidana), tetapi juga oleh
keluarganya (co-victims). Dalam konteks pemberantasan tindak pidana terorisme hal ini justru
kontra produktif, oleh karena justru dapat
memicu terjadinya radikalisasi; (tambahan

penguat dari kasus terorisme). Keenam, tidak
sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana.
Pemberlakuan pidana mati cenderung menekan
kan aspek balas dendam (retributive). Padahal
di sisi lain, paradigma dalam tatanan hukum
pidana telah mengalami perubahan ke arah
keadilan restoratif (restorative justice). Bahkan
dalam proses pembahasan RKUHP di DPR, telah
disepakati bahwa pidana mati tidak lagi menjadi
pidana pokok.
Lebih lanjut, persoalan penyadapan juga me rupakan persoalan krusial lainnya dalam RUU ini.
Dalam RUU ini khusus pasal 31, terdapat reduksi
dibandingkan UU sebelumnya yang terkait me kanisme penyadapan dalam konteks penegakan
hukum yang mana tidak ada lagi prosedur
penyadapan tanpa izin pengadilan, perintah ketua
pengadilan negeri, serta penyadapan wajib di laporkan kepada atas penyidik. Jika ketentuan
dalam pasal di RUU tersebut tetap dipertahankan,
maka berpotensi menimbulkan adanya peng gunaan kekuasaan yang berlebihan dalam proses
penyadapan dikarenakan tidak ada pihak-pihak
lain (selain penyidik) yang dapat memantau dan
mengawasi mekanisme penyadapan.
Martin Scheinen, Pelapor Khusus PBB untuk
Pemajuan dan Perlindungan HAM dan Kebebasan
5
Dasar dalam Pemberantasan Terorisme, me negaskan bahwa penggunaan metode intersepsi
telah memiliki sejumlah efek samping, seperti:
(1) menimbulkan ketakutan yang luar biasa
(chilling effect) terhadap penikmatan kebebasan
berekspresi dan berpendapat serta terganggunya
privasi seseorang karena ruang-geraknya diamati;
(2) terancamnya hak untuk berserikat dan berkumpul; (3) tidak bebasnya seseorang berpindah
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dari satu tempat ke tempat lain (freedom of
movement); dan (4) berpeluang besar menimbulkan miscarriage of justice dan pelanggaran
terhadap proses hukum yang adil.
Pada praktiknya, intersepsi seringkali digunakan
oleh pemerintah negara-negara dunia, dengan
alasan menjaga keamanan nasional, khususnya
yang terkait dengan upaya pencegahan dan pem
berantasan terorisme. Praktik ini diterapkan
dalam beragam bentuk, seperti pemeriksaan
langsung (stop and search powers), penggunaan
teknologi biometrik dan model sistem pengidentifikasian terpusat, pengintaian terhadap daftar
orang mencurigakan (watch-list monitoring) dan
kontrol terhadap aktifitas berpindah individu.
Merespon hal tersebut, untuk meminimalisir
bentuk pelanggaran terhadap privasi akibat
praktik semacam ini, Martin Scheinen telah menetapkan lima prinsip perlindungan hukum
dalam praktik pemberantasan terorisme.
Pertama, prinsip campur-tangan yang minimal
(minimal intrusiveness). Kedua, prinsip peng gunaan data-data pribadi secara terbatas. Ketiga,
prinsip pengawasan dan pengaturan terhadap
pengaksesan data-data privasi. Keempat, prinsip
keterbukaan dan kejujuran. Kelima, prinsip
modernisasi secara efektif.
Lebih lanjut, penulis dalam kertas kebijakan ini
mengusulkan Pelaksanaan intersepsi atau
penyadapan sebagaimana dimaksud pada pasal
31 RUU wajib dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan hanya dapat
dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri
untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
Jika dilihat dalam perkembangan sidang-sidang
pembahasan di Panja RUU Terorisme, upaya untuk
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mengembalikan atau paling tidak memperkuat
mekanisme penyadapan yang lebih akuntabel
sudah mengemuka. Bahkan pada Juli 2017, Panja
menetapkan bahwa mekanisme penyadapan harus
6
melalui izin pengadilan. Hal ini merupakan per
tanda baik bagi upaya penanganan terorisme
(penyadapan) yang dapat dipertangunngjawabkan.
Pencabutan kewarganegaraan menjadi masalah
krusial lain dalam RUU ini. Dalam pasal 12B ayat
6 menyebutkan:
Selain pidana tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), setiap warga negara
Indonesia yang merupakan pelaku Tindak
Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dicabut
kewarganegaraannya oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini sangat problematik jika dilihat dari
peraturan terkait kewarganegaraan. Sebab pada
Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2007 tentang
Kewarganegaraan tidak dikenal adanya pencabutan
status kewarganegaraan. Dalam peraturan ter sebut status kewarganegaraan Indonesia dapat
gugur atas permohonon sendiri/pribadi. Dalam
aturan lainnya, misal UU RI No.12 tahun 2006
pasal 26 warga negara Indonesia dapat gugur
kewarganegaraanya akibat perkawinan dengan
warga negara asing jika mereka ingin mengikuti
atau memilih menjadi warga negara asal suami/
istri.
Dalam ketentuan RUU ini potensi seorang warga
negara tidak memiliki kewarganegaraan sangat
besar (stateless). Ketika mereka tidak memiliki
kewarganegaraan maka tidak ada otoritas yang
dapat melindungi mereka dari ancaman tindak
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kejahatan terlebih pelanggaran hak asasi oleh
pihak lain. Dewan HAM PBB (UN Human Rights
Council) melalui Resolusi 26/14 (2014) telah
menyerukan kepada semua negara di dunia
untuk menahan diri dari segala macam bentuk
tindakan diskriminatif yang dapat secara se wenang-wenang mengabaikan kewarganegaraan
seseorang, termasuk segala macam bentuk
legislasi yang dapat mengakibatkan hilangnya
kewarganegaraan seseorang atau biasa dikenal
dengan istilah stateless persons. Alasan pen cabutan status kewarganegaraan seseorang atas
dasar partisipasi orang tersebut dalam suatu per
buatan yang dapat diklasifikasikan sebagai suatu
tindak pidana terorisme tidak diakui dalam rezim
hukum internasional. Berdasarkan laporan
Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 2013 yang
berjudul "Human rights and arbitrary deprivation
of nationality", penggunaan margin of discretion
oleh aparatur negara terhadap hak atas kewarga
negaraan seseorang atas dasar pelanggaran
loyalitas kebangsaan acap kali mengganggu
penikmatan hak asasi yang lainnya.7
Konsekuensi dari pencabutan status kewarganegaraan tidak hanya bagi si terpidana, tetapi
juga bagi orang lain. Menurut Sekretaris-Jenderal
PBB, setidaknya ada 3 dampak langsung yang
mungkin lahir dari hilangnya status kewarga negaraan, yakni, (i) terpidana akan dicap sebagai
orang tanpa kewarganegaraan (stateless person);
(ii) pelabelan "orang tanpa kewarganegaraan"
seperti ini dapat pula merambah hingga anggota
keluarga yang menjadi tanggungan si terpidana
tersebut, termasuk suami/istri dan anak-anak;
dan (iii) orang tersebut terancam akan di keluarkan (expulsion) dari negara tempat ia bermukim.

Oleh karena itu, bukan tidak mungkin sanksi ter
sebut akan secara tidak langsung menghukum
anggota keluarga yang menjadi tanggungan si
terpidana (istri dan anak-anak) karena mereka
berpotensi kehilangan status kewarganegaraannya.
Praktik seperti ini jelas bertentangan dengan asas
culpabilitas (nulla poena sine culpa) yang me larang adanya pemidanaan bagi seseorang tanpa
adanya unsur kesalahan yang dimaksud.
Apalagi Indonesia yang hanya menganut sistem
kewarganegaraan tunggal, sehingga apabila status
kewarganegaraan seseorang tersebut dicabut,
jelas seseorang tersebut akan tidak berkewarga negaraan (stateless). Padahal UU Kewarga negaraan (UU No. 12/2006) sendiri ingin me mastikan bahwa setiap orang memiliki status
kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan Pasal 26
dan Pasal 28D ayat (4) UUD 1945, Pasal 15 UDHR
dan Pasal 24 ayat (3) ICCPR.
Oleh karena itu, dengan argumentasi yang telah
dipaparkan di atas, penulis dalam policy paper
ini mengusulkan untuk Pasal 12B Ayat 6 tentang
upaya pencabutan kewarganegaraan Indonesia
bagi pelaku tindak pidana terorisme dihapus
dalam RUU ini.
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KESIMPULAN &
REKOMENDASI
Upaya negara untuk menangani terorisme lewat
RUU Terorisme terlihat jelas masih menekankan
adanya penghukuman yang maksimal kepada
aktor-aktor yang terlibat. Pendekatan tersebut
justru mempersempit pendekatan dan strategy
dalam merespon kompleksitas ancaman terorism
dan kekerasan berbasis ekstrimisme lainnya.
Lebih jauh, jika pendekatan tersebut yang dikedepankan, maka beragam aspek serta nilai-nilai
HAM yang terkandung dalam ketentuan RUU
menjadi terabaikan bahkan berpotensi untuk
dilanggar atas nama penanganan atau pembe rantasan terorisme.
Kondisi ini menjadi sangat membahayakan ketika
negara diberikan otoritas besar dalam penanganan
terorisme tanpa menghiraukan prinsip-prinsip
HAM. Beberapa negara telah banyak gagal dalam
menggunakan pendekatan keras dalam penanganan terorisme yang seakan tidak berdampak terhadap menurunya aksi-aksi terorisme maupun
penyebaran paham-pahamnya. Ini dapat dilihat
seperti di Amerika Serikat dengan Guantanamonya yang memicu dampak lain, seperti serang kaian pelanggaran HAM yang terjadi di penjara
khusus tersebut. Contoh lain adalah upaya Uni
Emirat Arab yang telah memindahkan sejumlah
tersangka dari Yaman ke sebuah penjara rahasia
di Assab, Eritrea yang mana diduga banyak
terjadi penyiksaan terhadap para tahanan di
penjara tersebut. Indonesia dapat belajar dari
pengalaman - pengalaman tersebut.
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Upaya tegas dan keras dalam penanganan teror
isme dapat dilakukan dengan mengedepankan
aspek-aspek HAM. Penulis merekomendasikan
penguatan aparat penegakan hukum guna menjadi profesional dengan fasilitas penunjang yang
tepat.
Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan
pelatihan-pelatihan khusus dan strategis para
para aparat penegak hukum. Tak hanya itu,
peningkatan informasi intelejen juga dapat di lakukan guna mengurangi lamanya proses-proses
penangkapan hingga penuntutan. Usulan lain
adalah penguatan pada sistem hukum yang ada
agar lebih transparan, adil, dan efektif.
Untuk mencegah munculnya potensi pelanggaran
HAM, penulis secara khusus merekomendasikan
ketentuan-ketentuan dalam RUU untuk dihapus,
seperti perihal pencabutan kewarganegaraan
pada pasal 12B Ayat 6.
Tak hanya itu, seluruh ancaman pidana mati
dalam RUU (pasal 6 dan 14) harus dihapus dalam
RUU ini. Di samping itu, beberapa ketentuan juga
harus diperbaiki, seperti terkait pasal 31 tentang
patut diperbaiki yang mana pelaksanaan intersepsi
atau penyadapan sebagaimana dimaksud pada
pasal 31 RUU wajib dilaporkan atau dipertanggung
jawabkan kepada atasan penyidik dan hanya
dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan
Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)
tahun. Tak hanya itu, pasal 28 dalam RUU tentang
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waktu/masa penangkapan juga harus diperbaiki,
penulis mengusulkan waktu/masa penangkapan
3 X 24 jam.
Sedangkan untuk pasal 25 tentang waktu/masa
penahanan, penulis merekomendasikan:
Pertama, untuk kepentingan penyelidikan,
penyidik berwenang melakukan penahanan ter
hadap tersangka dalam waktu paling lama 10
(sepuluh) hari; Kedua, jangka waktu penahanan
sebagaimana dimaksud usulan sebelumnya dapat
diperpanjang oleh penuntut umum dalam waktu
paling lama 20 (dua puluh) hari; Ketiga, untuk
kepentingan penuntutan, penahanan yang
diberikan oleh penuntut umum berlaku paling
lama 60 (enam puluh) hari; Keempat, jangka
waktu penahanan untuk kepentingan penuntutan
sebelumnya dapat diperpanjang oleh hakim
pengadilan negeri dalam waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari.
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